
3

Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
12.6. sunnuntain Alavieskan

raveissa Terssi juoksee yhden
lähdön voittajaksi ja nousee sar-
jansa toiseksi parhaaksi ravurik-
si. Ohjastajana on Niemelän
Antti.  Alavieskan ravirata, onko
paikka entistä järven pojaa? Isot
kallioon louhitut kanavat alueel-
ta lähtevät kohti Kalajokea. Sun-
nuntaipäivä on tosi lämmin.
“Ruis on tulossa tähkälle” lukee
kalenterissa.

Maanantaina on Alasaaren
kanssa haettu Harjusta aitapaa-
luvärkkiä. Ennen Sarjankylälle
lähtöä on paikattu Super-Majo-
rin eturengas. Aidantekoa on ol-
lut lähes koko viikon, maanan-
tai, tiistai ja keskiviikkonakin on
oltu laitumia aitaamassa. Mulli-
hakaan naulataan sahauspintoja,
losoja aidaksi.  Nikulta lauta-aita
tulee sukkelaan, kolmiopalalle
navetan päädyn ja Knuutinran-
nantien toiselle puolelle. Kun
Niku sitten kesällä teki traktori-
peräkärryyn uudet lavat ja suo-
jat, oli se kuin mestaripuusepän
työtä.

Setä-Martti kertoili Harjuri-
pojalle - ja ketä nyt olikaan kuu-
lemassa - kun Taalin Antti oli
pyrkinyt jossakin kirkonraken-
nustyömaalle töihin. Mestari lu-
pasi ottaa tellingin tekijäksi.
Antti oli välillä omin päin kor-
jaillut kirkkoon tehtyjä puuko-
risteita. Mestari tuli kohta kysy-
mään, kuka noita on korjaillut.
“Tellingntekijä se on ollut”, sai
vastaukseksi. Antti oli kehaissut
setä-Martille, että kyllä sillä työ-
maalla tellingintekijät vaihtu.

Keskiviikkona alkaa sokeri-
juurikkaan harvennus. Harjuri-
porukalle se ei ollut mieluisinta
työtä, olisi isoltakin poikajou-
kolta kestänyt liian kauan.

Torstaina juurikasmaalle il-
mestyy tyttöjoukkue, joista jot-

kut olivat tosi nopeita harventa-
jia.  Marjanpoimijat ja kaalin is-
tuttajat ovat kohta hukassa, jos ei
niitä Aasiasta tule. Suomalaiset
nuoret eivät konttaushommiin
pellolle ja metsiin aivan helposti
lähde. Vilkunan kaalimaalle sen-
tään vielä löytyy Nivalasta seson-
kityöntekijöitä, vanhempia mie-
hiä ja naisia.

Keskiviikkona illansuussa on
Ojan Kalevi tuonut säiliöauton-

sa imupumppuineen lietteen-
ajoon. Vensuun on puoleenyö-
hön mennessä viety 14 tankil-
lista.

Torstaina on aamupäivällä
ajettu 15 kuormaa lisää. Ven-
suun on jätetty rukiille kylvet-
tävä lohko, johon lietettä on ajet-
tu. Kalevi oli ehtinyt perheineen
asua Rantsilassa jo useamman
vuoden, oltuaan sitä ennen vuo-
sikymmenet Heikkilän työmie-

henä. On ollut ainakin vuosina
53-55 Heikkilässä, koska oli tul-
lut siihen Kiekon kanavapakan le-
vitykseen avuksi Heikkilän puna-
kylki-Fordilla. Kalevin matkassa
piti töitten joutua.

Torstaina on Pitkäsen Seppo
Kiekolla ojia auraamassa. Oliko
Sepon Power-Majorin perässä 2-
siipinen oja-aura? Harjureista on

osa Sepon kaverina Kiekossa.
Kova kuivuus ja helle jatkuu,

oraat ovat toisin paikoin kellas-
tumassa. Isäntä on lähtenyt ilta-
junalla Helsinkiin, mutta jo lau-
antaina on Kujalan Eskon ja Ha-
juripojan kanssa mittailemassa
Hautalan takana aukkoa, joka
talvella metsään hakattiin siihen
sähkölinjan viereen.

rän saneet pikkupojat. Kiekon
ojat ajetaan auki tällä ihmeveh-
keellä. Vuoronperään ajetaan ojia
pysähtymättä lauantaiaamuun
asti. Aamuyöstä on siirrytty Kor-
pihaan kovalle savikolle, josta
löytyy tukkeutuneita sarkaojia.

Joku siinä Fordissa sitten sii-
nä kuivalla savikolla napsahti ja
jyrsin lakkasi pyörimästä. Harju-
ripoika muistaa vieläkin, miten
aamuyöstä oli ladossa kylmä, kun
ajovuoron välillä yritti käydä
nukkumassa. Kyllä se Fordi nä-
kyi tieten jo kahtena silmissä.
Tähän työhön meitä ei kukaan
käskenyt eikä kieltänyt, haluttiin
vain ajaa, kun oli tuliterät veh-
keet alla.

66-vuoden kalenterissa mainostettiin jo Ford 1000-sarjan trak-
toreita. Heikkilän Super-Major on mainoksen Ford Super-Maj-
oria edeltävä malli. Fordson Dexta on ollut kokoluokan 2-ton-
ninen tai 3-tonninen. Monissa Nivalan taloissa on maita asuttu
näillä vehkeillä.

Aukolle tulee männynistutus.
Esko tuo taimet kun sovitaan päi-
vä, jolloin työ alkaa.

Isännän ollessa Helsingissä,
on harjuriporukka huhkinut Kie-
kon kesantopelloilla. Joku kyntää,
toinen levittää ojamaita. Heiskan
Antti on poikien mukana. Turhat
hosumiset eivät Antin liikesarjoi-
hin kuulu, mynnitupakka pysyy
suussa, mutta lapio kaivaa tai ris-
ukkoa kaatuu tasaiseen tahtiin.

Talvella olivat Wärtsilän mie-
het testauttamassa lietelantaveh-
keitään Heikkilän uudella nave-
talla. Nyt on Kiekkoon tullut
Ford-maahantuojan traktori, jos-
sa oli perässä Fiskars-merkkinen
ojajyrsin. Traktori on Ford 4000
Selec-O-Speed -  automaattivaih-
teistolla.

Vehkeitä käsketään meidän
harjureitten ajaa ja testata. Rättyä,
Niku ja Harjuripoika ajavat vuo-
ronperään kuin vasta polkupyö-

Harjuripoika


